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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

50. vuosikerta

Lehden suurin vastuu 
ilmoituksen 

julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on 

ilmoituksen hinta.

Kunnanvirasto:

Perttulantie 20

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja:

Katriina Reijonen

puh. 050 337 2527

ypajalainen@ypaja.fi

Sivunvalmistus:

Painotalo Painola

Jakeluhuomautukset:

Posti Oy

puh. 0100 5445

Ma–pe 8–18, La 9–16

Ypäjän seurakunta

Perttulantie 8

32100 Ypäjä

puh. (02) 767 3108

ypaja.srk@evl.fi

Seurakuntatoimisto

Ma, ke, to klo 9–12

Diakoniatoimisto

ke klo 14–15, 

pe klo 14–15

ILMOITUSHINNAT

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

Etu ja takasivu

0,75 €/pmm + alv

Muu osa lehteä

0,50 €/pmm + alv
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ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

25.1.2023. Lehteen tarkoitettu 

aineisto on lähetettävä 

sähköpostitse osoitteeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 16.1.2023 klo 15. 

Nro 2/2023 ilmestyy 15.3.2023.

Joulun lähestyessä ja kohti 
uutta vuotta 
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Vuosi tuntuu olevan ly‐
hyt ajanjakso. Olemme 

kovaa vauhtia menossa lähem‐
mäs joulua ja vuodenvaihdetta, 
kohti uusia haasteita. Aluehal‐
linto aloittaa tammikuun en‐

simmäisenä päivänä. Vielä on paljon avonaisia asioita, joihin 
haluamme vastauksia. Aluehallinnolla on vielä itsellään pal‐
jon asioita avoinna, ja tehtäviin valittavana olevia virkoja 
täytetään koko ajan. Tämän ei pitäisi vaikuttaa palveluiden 
saatavuuteen, tavoite on mennä vuoden vaihteen yli samoilla 
tutuilla palveluilla. Näin iso muutos aiheuttaa kuitenkin ris‐
kejä. 

Meille kuntien edustajille ja muihin sidosryhmiin 
kuuluville järjestettiin tilaisuus, jossa painotettiin 

laajojen keskustelujen tarvetta. Se jää nähtäväksi, mistä sen 
kaiken ajan ja resurssin hyvinvointialue järjestää. Kunnassa 

olemme valmiita ottamaan vastaan aluehallinnon edustajia 
ja käymään keskusteluja. Hyvinvointialueet ovat saaneet 
vahvat ohjeet ja velvoitteet käydä sidosryhmäkeskusteluja. 
Keskustelujen ja kohtaamisen tarvetta on paljon eri toimin‐
taorganisaatioiden sisällä ja välillä. Uuden työjohdon pitäisi 
tutustua työpisteiden henkilöstöön, jotta työn sujuvuus jat‐
kuisi. Näistä asioista olemme huolissamme.

Itsenäisyyspäivän lähestyessä en olisi viime vuonna sa‐
maan aikaan osannut kuvitella, mikä tilanne Euroopas‐

sa vallitsee nyt. Miten Venäjä on maalannut itsensä nurk‐
kaan hyökkäämällä Ukrainaan. En olisi uskonut, että näin 
voi käydä, vaikka oma isäni edesmennyt sotaveteraani aina 
varoitti Venäjästä ja sen arvaamattomuudesta. Tämä on 
meille kaikille herätys, että pidämme kiinni omasta puolus‐
tuksesta ja varaudumme jatkossakin. Näin vakavin aatoksin 
toivotan kaikille Hyvää Itsenäisyyspäivää!

Hyvää Joulua Ja Onnellista Uutta Vuotta!

Ypäjän kunta järjestää kaikille avointa palveluliikennettä. 
Lisätietoja: www.ypaja.fi. Hakusana: Liikennepalvelut

ASIOINTIMATKA 
FORSSAAN

torstaina 8.12.2022
Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja paluu Forssasta noin klo 
12.30. Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi 
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja tarpeen 
mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle:

Taksi Tuomas Sirén, puh. 040 7575 833

Ypäjäläisen jakelu
Ypäjäläisen jakelu on vaihtunut Jakelukulma Oy:stä Postin 
Kotisuora Premiumiin. Lehti jaetaan kaikkiin Ypäjän 
kotitalouksiin, joissa asutaan vakituisesti. Huomaathan, 
että lehteä ei jaeta postilaatikoihin tai ‐luukkuihin, joissa 
on ilmaisjakelukielto. Tällöin lehden voi noutaa esimerkik‐
si kunnanvirastosta, kirjastosta tai Salesta.
Jakeluhäiriöilmoituksen voi jatkossa tehdä puh. 0100 5445 
(ma–pe 8–18, la 9–16).
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""
UUuuddiissttuukksseenn   ttaavvooiittee   oonn   

aalluueeeellll iisseessttii   ttaassaavveerrttaaiisseett   
ppaallvveelluutt..   SSeenn   ttääyyttyyyy   

ttootteeuuttuuaa   mmyyööss   
kkääyyttäännnnöössssää   jjookkaaiisseessssaa   

hhyyvviinnvvooiinnttiiaalluueeeenn   
kkuunnnnaassssaa..

Kohti uutta vuotta
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossintie 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.louna.finna.fi

Kirjasto on myös 

Facebookissa ja Instagramissa 

@ypajankirjasto

OMATOIMIAIKA

ma‐su klo 7.00‐21.00

PALVELUAIKA

ma klo 13.00–19.00

ti‐to klo 10.00–16.00

pe klo 13.00–16.00

aattopäivinä 11.00–14.00

Omatoimikirjaston 
käyttöoikeutta

voi hakea kirjastosta 
asiakaspalveluaikoina.

Kirjaston monitoimitila on 
luovutettu toistaiseksi 

esikoulun käyttöön.

Tapahtumarikas vuosi 2022 on ehtoo-
puolellaan. Taas on aika kaivaa joulu-

koristeet komeron perukoilta ja hiljentyä 
joulunviettoon. Mikä jäi vuodesta päällim-
mäisenä mieleen?

Ensiksi vuonna 2022 pidettiin historian 
ensimmäiset aluevaalit. Toiseksi vuoden 
isoimpana tapahtumana mieleen jäi Fors-
san Pilvenmäellä järjestetyt Kuninkuusravit, 
joissa Ypäjän kunta ja Ypäjän Hevosopisto 
menestyksekkäästi edustivat.

Tahti ei vuonna 2023 hiljene. Nimittäin 
hyvinvointialueet aloittavat heti vuoden 
alusta toimintansa ja lisäksi alkuvuodesta 
häämöttävät myös eduskuntavaalit. Me 
kuntalaiset elämme jännittäviä aikoja.

Hyvinvointialueen aloittaminen ai-
heuttaa ymmärrettävästi epätietoi-

suutta. Kirjoitushetkellä kaikki hyvinvointia-
lueiden aiheuttamat muutokset eivät vielä 
ole tiedossa. On odotettavissa, että mah-
dolliset muutokset astuvat voimaan vähi-
tellen, sillä uudistuksen mittakaava on val-
tava. Tulevan eduskunnan päätökset 
vaikuttavat myös.

Ypäjän kunnan edunvalvonnan näkö-
kulmasta on keskeistä, että kuntalai-

semme saavat jatkossakin kattavat ja oi-
kea-aikaiset sosiaali-, terveys- ja 
pelastuspalvelut. Omalta osaltani tulen jat-

kossakin pitämään Ypäjän ja ypäjäläisten 
puolia yhdessä kuntapäättäjiemme kans-
sa. Parhaiten sen teemme tiiviissä yhteis-
työssä seutumme muiden kuntien kanssa. 
Uudistuksen tavoite on alueellisesti tasa-
vertaiset palvelut. Sen täytyy toteutua 
myös käytännössä jokaisessa hyvinvointia-
lueen kunnassa.

Lämpöistä joulunaikaa jokaiselle!



TOIMINTAA JOULU‐TAMMIKUUSSA

Tapahtuma Pvm Klo

Kultaisen iän kerho 1.12.2022 11.30

Laulusiskot 1.12.2022 18

Veisuuveljet 2.12.2022 15.30

Sadonkorjuun jumalanpalvelus Ypäjänkylän seuraintalolla

4.12.2022 10

Sanajumalanpalvelus, Itsenäisyyspäivä 6.12.2022 10

Ypäjänkylän diakoniapiiri 8.12.2022 12

Virsipiiri 8.12.2022 15

Laulusiskot&Veisuuveljet 8.12.2022 18

Palvelukeskushartaus 9.12.2022 13

Gospel‐lauluryhmä 9.12.2022 18

4v‐synttärit 9.12.2022 17

Messu 11.12.2022 10

Kauneimmat Joululaulut 11.12.2022 15

Adventtikirkko lapsille 13.12.2022 9

Kultaisen iän kerhon joulujuhla 15.12.2022 11.30

Rippikouluopetusta 15.12.2022 18

Messu 18.12.2022 10

Laulusiskot 20.12.2022 18

Palvelukeskushartaus 21.12.2022 13

Diakoniapiiri 21.12.2022 18

Metsäkirkko Museonmäellä 21.12.2022 18

Tapio Laurila ja Ystävät‐ joulukonsertti 22.12.2022 18

Jouluaaton hartaus 24.12.2022 14

Joulupäivän sanajumalanpalvelus 25.12.2022 9

Tapaninpäivän messu 26.12.2022 10

Uudenvuoden messu 1.1.2023 12

Viikoittain toistuvat tapahtumat:

Päiväkerho ti ja to 9‐11

Perhekerho ke 10‐12

Diakoniapäivystykset ke ja pe 14‐15

Nuortenilta ke 18‐20

Muskari pe 11‐11.30

DIAKONIATYÖN
JOULUKUU

Kultaisen iän kerho seurakuntasalissa 
seuraavina torstaina kello 11.30‐13.30:
1.12
15.12 vietämme joulujuhlaa
Ypäjänkylän diakoniapiiri seuraintalon 
takkatuvalla kello 12.00 alkaen:
8.12
Vanhusten pienpiiri keskiviikkona 12‐14 
jouluisen ohjelman merkeissä:
21.12
Päivystykset:
Keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 14‐15.
Kotikäyntiasioissa ota rohkeasti yhteyttä!
Muusta mahdollisesta toiminnasta 
tiedotetaan kirkollisissa!
Siunattua adventin aikaa!
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä
katriina.laiho@evl.fi tai 040‐5536362

LAPSILLE
Päiväkerhot ovat tiistaisin ja torstaisin 
9‐11. Kerhot jäävät tauolle viikolla 50 ja 
jatkuvat tammikuussa. Uusia lapsia 
otetaan mukaan.
Lisätietoja lastenohjaaja Katriina 
Laiholta, katriina.laiho@evl.fi tai 040‐
5536362

MUSIIKKITYÖ
Projektiluontoiseen ryhmään (Gospel‐
lauluryhmä/‐soittajat) saa tulla lisää 
laulun/soitinten ystäviä. 
Tänä vuonna on vielä yksi kerta ja tam‐
mikuussa jatkamme. Harjoituspäiväksi 
muotoutui toiveesta pe klo 18 srk‐kodil‐
la. Nuorille ja aikuisille musiikin harras‐
tajille suunnattu ryhmä. Myös 
yksinlaulajat huomioidaan.
Tervetuloa siis pe 9.12.klo 18 (joulutau‐
koa välillä), pe 13.1.2023 klo 18 ja hel‐
mikuussa lisää. 
Lisätiedot: kaija.saukkola@evl.fi puh. 
040‐1465274
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Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin 
leimahtaa. Me odotamme Jeesusta 

seimessä nukkuvaa...
Näillä tutuilla virren sanoilla alkaa uusi 

kirkkovuosi. Kirkoissa sytytetään adventti‐
kynttilä ja se symboloi omalla tavallaan uu‐
den alkua ja odotusta. Samalla hetkellä alkaa 
myös pieni paasto, joka ei alkuperäisestä 
tarkoituksestaan huolimatta tarkoita välttä‐
mättä ruuasta paastoamista. Joku tietenkin 
saattaa luopua paaston aikana jonkin ruuan 
syömisestä tai vähentää sitä. Paasto voi kui‐
tenkin yhtä lailla olla henkistä, jonka merki‐
tystä ei sovi väheksyä.

Koko adventin ajan me odotamme Va‐
pahtajamme syntymää ja siihen on hyvä val‐
mistautua hiljentymällä. Ennen joulua voi 
hyvin miettiä, mitä joulu minulle merkitsee 
ja mitä toivon juuri nyt? Onko joku ihminen, 
jolta minun pitää pyytää anteeksi. Se auttaa 
paitsi itsetutkiskelussa, myös valmistautu‐
misessa suureen juhlaan.

Koko joulukuu on ihmeellistä odotuk‐
sen aikaa. Jouluvaloja alkaa syttyä 

ikkunoille, kuusia ja muita koristeita alkaa 
ilmestyä ja ihmisten odotus lisääntyy. Var‐
sinkin lasten kasvoilla se tunne on selkeästi 
nähtävissä, kun he innoissaan kirjoittavat 
kirjeitä joulupukille. Sana adventti tarkoittaa 
odottamista, joten kyllähän tässä kaikessa on 
taustalla kuitenkin ihan logiikkaakin. Mutta 
se, mitä odottaminen tarkoittaa ja mitä ihmi‐

nen odottaa, riippuu siitä, keneltä sitä kysyy.
Jos esitän kysymyksen päiväkerhon lap‐

sille, vastaus liittyy todennäköisesti juuri 
joulupukkiin ja lahjoihin. Me aikuiset ihmi‐
set sen sijaan toivomme joululta ihan eri 
asioita, esimerkiksi rauhaa, rakkautta ja yh‐
dessäoloa perheen kanssa. Yhdessäolon 
merkitys korostuu erityisesti juhlapyhien ai‐
kaan ja sen kääntöpuolena on tietenkin yksi‐
näisyys niiden kohdalla, joilla ei ole perhet‐
tä.

Täysin yksin ei kuitenkaan ole kukaan: 
Vapahtaja syntyy joka vuosi ja on läsnä 
kaikkien sydämessä. Ehkäpä juuri sen vuok‐
si joulun kristillinen merkitys korostuu 
enemmän.

Mutta mitä odottaminen sinulle tar‐
koittaa ja mitä sinä odotat eniten? 

Miten sinä valmistaudut jouluun ja minkä‐
laisia valmisteluja sinä teet? Minkälainen on 
sinun joulusi ja minkälaisia muistoja kannat 
sydämessäsi? Lisääntyykö odottaminen si‐
nunkin kohdallasi päivä päivältä vai elätkö 
odotuksesta huolimatta tavallista arkea? 
Näitä voit miettiä mielessäsi. Tärkeintä on 
kuitenkin rauhoittua ja lopulta nöyränä hil‐
jentyen pysähtyä seimen äärelle. Vapahtaja 
on syntynyt!

Siunattua adventin aikaa ja joulua ihan jo‐
kaiselle!

Adventin mietteitä
Katriina Laiho, diakoni ja lastenohjaaja

Epävakaa maailmantilanne, korkojen nousu ja inflaatio 
ovat nostaneet elinkustannuksia kuluneena vuonna. Tämä 
näkyy vahvasti kulutuskäyttäytymisessä. Hintaoppaan tuo‐
teen kuluttajatutkimuksen perusteella peräti 96 prosentilla 
tutkimukseen osallistuneista kustannusten nousu on vaikut‐
tanut ostotottumuksiin ainakin vähän. Vain 4 prosentilla 
vastaajista tilanne ei ole vaikuttanut ostotottumuksiin ol‐
lenkaan. 

Tilanne näkyy kulutuksessa monin tavoin: 82 prosenttia 
kulutustaan muuttaneista vertailee hintoja ja tuotteita aiem‐
paa enemmän tai tarkemmin, 69 prosenttia harkitsee ostok‐
siaan pidempään ja tekee vähemmän heräteostoksia, 40 
prosenttia on tietoisempi yleisestä hintatasosta ja hintojen 
kehityksestä ja 36 prosenttia on vaihtanut kalliimmat brän‐
dit tai kaupat halvempiin vaihtoehtoihin.

Ekologinen ajattelu on jäänyt hintojen kiihtymisen kes‐
kellä takaalalle: 46 prosentilla vastaajista hinnan merkitys 
on kasvanut suhteessa tuotteen ekologisuuteen. Myös oike‐
aa tuotetta valitessa ylivoimaisesti merkittävimmäksi valin‐

taan vaikuttavaksi tekijäksi nousi hinta – näin sanoo peräti 
87 prosenttia vastaajista. Seuraavina kärkitekijöinä tulevat 
tuotteen ominaisuudet (69%) ja tuotteen kotimaisuus 
(33%). 

Vain 27 prosenttia vastaajista harkitsi jättävänsä ostos‐
ten teon väliin Black Fridayna kestävyys ja ympäristösyi‐
den takia. Luku on laskenut kolmella prosenttiyksiköllä 
viime vuodesta.

— Vaikuttaa siltä, että tänä vuonna yleinen 
ostoinnokkuus on aikaisempia vuosia heikompaa. 
Elinkustannusten nousun myötä suomalaiset ovat selvästi 
tarkempia ja harkitsevampia hankintojen kanssa, ja 
ostopäätökset tehdään nyt vahvasti hinta edellä. Toisaalta 
suuria hankintoja on säästetty Black Friday ajankohtaan ja 
joululahjaostoksia tehdään etukäteen. Toiveena tässä on 
tietysti löytää hyviä alennuksia ja hoitaa ostokset 
normaalia edullisempaan hintaan, Hintaopassivuston 
Suomen maajohtaja Liisa MatinvesiBassett sanoo.

Ekologinen ajattelu jäänyt hintatietoisuuden varjoon
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Tekstiili ja vaateteollisuus on yksi 
maailman eniten saastuttavista teolli‐
suuden aloista ja sen ympäristö ja il‐
mastovaikutukset ovat merkittävät, 
LoimiHämeen Jätehuolto muistuttaa 
tiedotteessaan.

– Tekstiilien tuottajien lisäksi myös 
kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa 
alan kehittymiseen kohti kestävämpiä 
toimintatapoja. Kaikki lähtee vastuul‐
lisesta kuluttamisesta ja harkinnasta jo 
tuotteen ostohetkellä, LoimiHämeen 
Jätehuollon logistiikka ja viestintä‐
päällikkö Mirva Naatula sanoo.

Naatulan mukaan paras vaate on 
sellainen, joka on hankittu tarpeeseen, 
sitä käytetään mahdollisimman pit‐

kään ja se myös kestää. 
– Suomalainen heittää pois vuodes‐

sa keskimäärin yli 15 kiloa tekstiiliä. 
Joka vuosi syntyy siis 100 miljoonaa 
kiloa tekstiilijätettä. Tästä 80 prosent‐
tia päätyy voimalaitoksiin poltettavak‐
si, jolloin kierrätykseen kelpaavien 
tekstiilien materiaaliresurssit menevät 
hukkaan, Naatula toteaa.

Sekajätteeseen heittämisen sijaan 
tiensä päähän tulleet tekstiilit kannat‐
taa mahdollisuuksien mukaan lajitella 
poistotekstiilin, jolloin ne voidaan 
hyödyntää uusioraakaaineena.

Käyttökelpoiset, ehjät ja hyväkun‐
toiset tekstiilit kannattaa myydä kirp‐
putorilla tai lahjoittaa hyväntekeväi‐

syyteen.
LHJ:n täytyy ensi vuoden alusta 

järjestää asumisesta syntyvän tekstiili‐
jätteen vastaanotto. Yhtiö on lähtenyt 
edistämään tekstiilinkeräystä jo etua‐
jassa.

– Keräsimme ja toimitimme viime 
vuonna yli 32 000 kiloa poistotekstii‐
liä Paimion käsittelylaitokselle, jossa 
siitä valmistetaan kierrätyskuitua 
tekstiiliteollisuuden raakaaineeksi, 
Naatula kertoo.

LHJ on järjestänyt poistotekstiilien 
keräyksen ja lajittelun yhdessä Fors‐
san ja Loimaan Tex vexien kanssa. 
Poistotekstiilejä voi tuoda maksutta 
kaikille LHJ:n jäteasemille.

Sakastin ikkunasta

Vaaleista piispantarkastuk‐
seen ja Joulun odotukseen
Kalle Leppälä, vs. kirkkoherra

Yli kahden vuosikym‐
menen jälkeen pääs‐

tiin Ypäjän seurakunnassa 
äänestämään luottamushen‐
kilöistä. Sopuvaalien aika 
on ohi, hyvä niin! Yksi krii‐
siytyvän seurakunnan tun‐
nusmerkeistä on sopuvaalit. 
Tältä osin emme ole siis 
enää kriisiytyvä seurakunta.

Äänestysprosentti oli 
Ypäjän seurakunnas‐

sa 14,4, kun valtakunnalli‐
nen prosentti oli 12,7. Ää‐
nestysaktiivisuus on mata 
linta muihin vaaleihin ver‐
rattuna.

Olen ihaillen ja kiitol‐
lisena seurannut vaa‐

lilautakunnan jäsenten työs‐
kentelyä pitkin syyskautta 
Ypäjällä. Jokainen antaa 
paljon – aikaa, elämänkoke‐
musta, tietoa – yhteiseen hy‐
vään täysin vapaaehtoisesti, 
joten iso kiitos vaalilauta‐
kuntalaisille.

Olen iloinen jokaisesta 

äänestäjästä: annettuja ääniä 
kertyi yhteensä 217, joista 
kolme ääntä hylättiin. Olen 
iloinen jokaisesta ehdok‐
kaaksi asettuneesta: se ker‐
too, että seurakunta on heille 

jokaiselle merkityksellinen. 
Toivotan uusille ja jatkaville 
luottamushenkilöille kärsi‐
vällisyyttä, viisautta, raken‐
tavaa keskustelukulttuuria ja 
Jumalan siunausta Ypäjän 
seurakunnan päätöksente‐
koprosesseihin, mitä ikinä 
ne tuovatkaan yhteiseen 
maisemaamme!

Vaalien jälkeen pää‐
semme aloittamaan 

Ypäjän seurakunnan piis‐
pantarkastusta ensimmäise‐
nä adventtisunnuntaina, 27. 
marraskuuta, aamukymme‐
neltä Ypäjän kirkossa. Sa‐

malla juhlimme yhdessä 
Ypäjän kirkon 120vuotista 
historiaa ja seurakuntamme 
130vuotista historiaa. Juh‐
lapäivässä on esillä myös 
Suomen evankelisluterilai‐
sen kirkon diakoniatyön 
150vuotisjuhlavuosi.

Ja mikä parasta: juhlapäi‐
vänä aloitamme yhdessä ad‐

ventin ajan ja sitä myötä 
Joulun odotuksen laulamalla 
Hoosiannaa yhdessä hiippa‐
kuntamme piispa Matti Re‐
von kanssa. Messun jälkeen 
on keittolounas kirkon pi‐
halla. Kirkon sisällä saa 
myös syödä.

Seurakuntakodilla on 
noin tunnin kestävä juhlaoh‐
jelma lounaan jälkeen. Juhla 
päättyy iltapäivällä kakku‐
kahveihin. Toivon näkeväni 
Sinut aivan pian sekä kir‐
kossa, että seurakuntakodilla 
yhteisessä suuressa juhla‐
päivässä! 

Levollista ja siunattua 
Joulun odotusta Sinulle ja 
kaikille läheisillesi! Kiitos, 
kun olet.

""
SSooppuuvvaaaalliieenn  aaiikkaa  oonn  oohhii,,   jjaa  hhyyvvää  nniiiinn..  YYkkssii   
kkrriiiissiiyyttyyvväänn  sseeuurraakkuunnnnaann  ttuunnnnuussmmeerrkkeeiissttää  
oonn  ssooppuuvvaaaalliitt ..

Varaslähtö poistotekstiilien keräykseen
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8 VALITTU
Jari Rämö
Kirkko keskellä
Ääniä: 23
Vertausluku: 134

11 VALITTU
Keijo Leppänen
Kirkko keskellä
Ääniä: 23
Vertausluku: 67.0

3 VALITTU
Kaarina Saastamoinen
Meidän seurakunta
Ääniä: 42
Vertausluku: 52.0

10 VALITTU
Mirva Ylösmäki
Kirkko keskellä
Ääniä: 23
Vertausluku: 44.7

7 VALITTU
Eliisa Perävainio
Kirkko keskellä
Ääniä: 17
Vertausluku: 33.5

2 VALITTU
Janika Varjorinne
Ypäjän Demokraattinen Sydän
Ääniä: 28
Vertausluku: 28.0

13 VALITTU
Esa Tuomonen
Kirkko keskellä
Ääniä: 13
Vertausluku: 26.8

4 VALITTU
Jari Lintukangas
Meidän seurakunta
Ääniä: 10
Vertausluku: 26.0

12 VALITTU
Sirpa Vähämäki
Kirkko keskellä
Ääniä: 9
Vertausluku: 22.3

9 VALITTU
Sirpa Äijälä
Kirkko keskellä
Ääniä: 8
Vertausluku: 19.1

5 VALITTU
Anne Kolinkanta
Kirkko keskellä
Ääniä: 8
Vertausluku: 16.8

6 VARALLA
Raija Toivonen
Kirkko keskellä
Ääniä: 6
Vertausluku: 14.9

14 VARALLA
Sirkka Rinne
Kirkko keskellä
Ääniä: 4
Vertausluku: 13.4

SSeeuurraakkuunnttaavvaaaalliieenn  22002222  ttuullooss

16-17-
vuotiaiden 

äänestysprosentti

0 %
Äänioikeutettuja 51

Äänestäneitä 0

Ennakko-
äänestysprosentti

64 %
Ennakkoäänestys-

prosentti laskettu ää-
nestäneiden mää-

rästä

Äänestys-
prosentti

14,4 %
Äänioikeutettuja 1509

Äänestäneitä 217
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Ypäjä tähtää vetovoimaisimmak‐
si asuin, työ ja yrittämisen 

paikaksi maaseudulla. Kunta haluaa ol‐
la myös hevososaamisen Euroopan 
kirkkainta kärkeä. Tavoitteet ovat kun‐
nianhimoisia, eikä niitä hetkessä tavoi‐
teta, kunnanjohtaja Tatu Ujula muis‐
tuttaa.

Kunnalla on kuitenkin hyvä olla sel‐
keä suunta, jota kohden se kulkee. Yh‐
teistä suuntaa kutsutaan kunnan strate‐
giaksi. Ypäjän kunta sai syksyllä 
valmiiksi uuden strategiansa vuosille 
20222025.

Strategia on kaikkien nähtävillä 
kunnan verkkosivuilla. Ujula on lisäksi 
nostanut sosiaalisen median tililleen 
poimintoja strategiasta. Se on ollut 
helppoa, sillä uudistettu dokumentti on 
aiempaa näyttävämpi ja samalla hel‐
pommin lähestyttävä.

– Vanha strategia oli hyvin yksityis‐
kohtainen, tekstimuotoinen dokument‐
ti. Kun sen vuodet päättyivät, oli aika 
miettiä, millainen uusi strategia olisi. 
Kävimme keskustelua siitä, päivite‐
täänkö vanha strategia uusilla tiedoilla 
vai tehdäänkö kokonaan uusi, kunnan‐
johtaja taustoittaa.

Keskusteluissa nousi halu uudistaa 
asiakirja kauttaaltaan.

– Nykyään on totuttu siihen, että jos 
aukaisee vaikka lehden, muutamassa 
sekunnissa pääsee kiinni siitä, mistä 
jutusta on kyse. Meidän strategiamme 
on pelkistetty, ja siihen on nostettu 
vain muutamat, keskeiset poiminnot.

Poiminnoissa on ripaus kepeyttä. 
Esimerkiksi kunnan arvot on otsikoitu 
seuraavasti: Hevosvoima (Ypäjä on 
vastuullinen ja rohkea), Hevoslauma 
(Ypäjä on yhteisöllinen ja turvallinen) 

sekä Käynti, ravi vai laukka (Ypäjä on 
joustava).

Pienestä pilkkeestä huolimatta ky‐
seessä on vakavasti otettava työkalu, 
johon kunnan päätökset nojaavat val‐
tuustokauden ajan ja mielellään myös 
sen yli.

– Visio on pitkän tähtäimen suunni‐
telma. Toki tarkoitus on saada aikaan 
isoja asioita jo tämän valtuustokauden 
aikana, mutta pelkkä neljän vuoden 
katsantokanta on liian lyhyt.

Kunnan elinvoimaa pönkittävät 
tekijät, yrittäjyys ja hevoset, 

linkittyvät monin tavoin yhteen. Hon‐
kalan aluetta markkinoidaan tallin 
paikkaa etsiville. Isot tontit mahdollis‐
tavat hevosalan yrittäjyyden Hevos‐
opiston tuntumassa.

Strategisista painotuksista huolimat‐

Ypäjän kunnanjohtaja Tatu Ujula pitää uudistettua strategiaa tärkeänä työkaluna. Päätöksenteon tulee noudattaa 
strategian mukaisia arvoja. KUVAT: Katriina Reijonen

SSttrraatteeggiiaa asettaa Ypäjälle kunnian‐
himoisia tavoitteita tuleviksi vuosiksi
Katriina Reijonen
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ta kunta ei aio ottaa suurempaa roolia 
hevosalan kehittäjänä. Ujula luonnehtii 
nykyistä yhteistyö ja vuoropuhelumal‐
lia Hevosopiston kanssa tiiviiksi ja riit‐
täväksi.

– Kunnan lakisääteiset tehtävät eivät 
liity hevosiin. Kunnan pitäisi ennem‐
minkin olla mahdollistaja liiketoimin‐
nalle ja yrittäjyydelle. Vaikka olemme 
vahvasti sidoksissa Hevosopistoon ja 
hevosalaan, meidän täytyy muistaa, 
mitkä ovat kunnan ydintehtävät.

Vireän arjen kaikille mahdollistavat 
muun muassa musiikkiteatteri ja Per‐
tunmäen urheilupuisto. Päättäjät ovat 
kuluvan valtuustokauden aikana myös 
myöntäneet lisäresursseja nuorisotyö‐
hön, mikä on esimerkki käytännön toi‐
mista, joiden uskotaan edistävän kun‐

nan vetovoimaa.
Vaikka Ypäjä kamppailee monien 

muiden kuntien tavoin väestön vähe‐
nemisestä, Ujula ei halua antaa sen jar‐
ruttaa kunnan kehittämistä.

– Kunnat katsovat nykyään, että on 
muitakin elinvoimamittareita kuin vä‐
kiluku. Jos kunnan väkiluku kasvaa 
kymmenellä, parantaako se kunnan 
elinvoimaa? Entä jos rakennetaan uusi 
lähiliikuntapaikka? Mielestäni kyse on 
ennemminkin siitä, mitä kuntalaiset 
saavat kunnalta, sillä kuntalaisia var‐
tenhan täällä ollaan.

Moni ypäjäläinen pisti syksyllä 
merkille sen, että Tatu Ujula 

haki Maskuun kunnanjohtajaksi. Ujula 
ei edennyt haastatteluista soveltu‐

vuusarviointeihin. Kunnanjohtaja pai‐
nottaa, että mikään ei ole työntämässä 
häntä kunnasta pois.

– Tietyin väliajoin on hyvä hakea 
uusia haasteita. Mielestäni se on luon‐
nollista urakehitystä. Olen viihtynyt 
Ypäjällä, mutta jokaisen täytyy miettiä, 
miten omaa uraansa edistää.

Ujula lisää, ettei ole lyönyt lukkoon 
aikaa, jonka aikoo Ypäjällä työskennel‐
lä.

Näillä näkymin vuoden vaihtuessa 
kuntaa johtaa edelleen sama mies. Mo‐
ni muu asia kuntakentällä kuitenkin 
muuttuu. Hyvinvointialueet aloittavat 
toimintansa. Keväällä edessä ovat 
myös eduskuntavaalit, mikä myllännee 
valtioneuvoston kokoonpanon uusiksi. 
Kunnilta uudistukset edellyttävät vah‐
vaa edunvalvontaa.

– Vaikka ilmassa on epävarmuutta, 
katson positiivisin mielin ensi vuoteen. 
Tiedossa on vuoden kiertoon liittyen 
perinteiset Pertun päivät, ja Hevosopis‐
tokin järjestää aktiivisesti tapahtumia, 
mikä tuo myönteistä liikettä ja matkai‐
lua kuntaan.

Tatu Ujula uskoo ensi vuoden tuovan paljon hyvää mu
kanaan, vaikka edessä on isoja muutoksia kuten sote
palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille.Jari Hepomaan ja Markku Saastamoisen kuvat sijoitet

tiin valtuustosalin seinälle aiemmin tänä vuonna. Saas
tamoinen toimi kunnanhallituksen puheenjohtajana 
vuosina 2017—2021. Nyt hallituksen puhetta johtaa 
Matti Alanko. Jari Hepomaa jatkaa toista kautta valtuus
ton puheenjohtajana.

""
KKuunnnnaatt  kkaattssoovvaatt  nnyykkyyäääänn,,  eettttää  oonn  mmuuiittaakkiinn  eelliinnvvooiimmaammiitttta‐a‐
rreeiittaa  kkuuiinn  vvääkkiilluukkuu..  JJooss  kkuunnnnaann  vvääkkiilluukkuu  kkaassvvaaaa  kkyymmmme‐e‐
nneellllää,,  ppaarraannttaaaakkoo  ssee  kkuunnnnaann  eelliinnvvooiimmaaaa??  EEnnttää,,  jjooss  rraakkeen‐n‐
nneettaaaann  uuuussii  lläähhiillii iikkuunnttaappaaiikkkkaa??
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PPooiimmiinnttoo jjaa  vvuuooddee ll ttaa  22002222
Kuvat: Kunnanjohtaja Tatu Ujula, jollei toisin mainita

Ypäjällä aloitti vuoden 
alussa uusi varhaiskasva
tussivistysjohtaja Sini 
Lilja. Sini on koulutuksel
taan biologian ja maantie
teen aineenopettaja, laaja
alainen erityisopettaja ja 
lisäksi hän on pätevöity
nyt rehtoriksi.

Historian ensimmäisten 
aluevaalien ennakkoää
nestys alkoi tammikuus
sa. Vaalitoimitsijat toivoi
vat paljon kävijöitä 
uurnille. Aluevaaleissa 
äänestettiin henkilöt alue
valtuustoon, jossa pääte
tään esimerkiksi sosiaali 
ja terveyspalveluista sekä 
pelastustoimen asioista.

Ypäjän kunta kävi tammi
kuun lopulla tapaamassa 
Hevosopiston uutta toimi
tusjohtajaa Heli Kivimäki
Manneria. Kunnanjohtaja, 
kunnanhallituksen pu
heenjohtaja Matti Alangon 
ja valtuuston puheenjoh
taja Jari Hepomaan toi
vottivat Helille menestys
tä uudessa työtehtävässä. 
Kuvaustaustaksi valikoi
tui Hevosopiston Härkä
talli ja teemaan sopiva 
maalaus.

Kuntoportaiden nimeksi tuli Kurjenportaat. Ypäjän kunta lahjoitti helmikuussa 
nimikilpailun voittajalle Sisko Sivulalle kaksi kahvakuulaa, joita voi vaikka käyttää 
lisävastuksena porrastreeneissä. Palkinnon luovutti liikunnanohjaaja, 
yhtenäiskoulun liikunnanopettaja Juhamatti Jokinen.

Tatu Ujulan työhön kuuluu 
monipuolista hallitus ja 
työryhmätyöskentelyä yli 
kuntarajojen. Maaliskuus
sa kunnanjohtaja edusti 
työllisyyden ekosystee
min ohjausryhmässä.
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Kotiseutumuseon alueen pärekattotalkoot jatkuivat 
huhtikuussa. Kotiseutumuseo oli kesällä auki vieraili
joille. Kuvan tuulimyllykin löytyy museolta.

Toukokuussa torilla juhlit
tiin Salla Koskelan upean 
hiihtosuunnistusuran 
päätöstä. Ohjelmassa oli 
musiikkia, Ypäjän Hevos
pitäjän yhtenäiskoulun 
opppilaiden taidokas 
tanssiesitys sekä puheita.

« Toukokuussa Pertun
mäen urheilupuistossa 
aloitettiin pumptrackra
dan rakentaminen. 
Pumptrackrata on lähilii
kuntapaikka, joka koostuu 
maastoon sovitetuista 
kummuista, kaarteista ja 
hypyt mahdollistavista 
kumpuyhdistelmistä. Ra
dalla voi liikkua potku
pyörällä, polkupyörällä, 
potkulaudalla, rullaluisti
milla ja rullalaudalla. Ku
va: Juhamatti Jokinen

Kesäkuussa Tatu Ujula ja 
kunnallishallinnon harjoit
telija Siina Kervinen kävi
vät tervehtimässä kunnan 
nimikkohevosta Ypäjä 
Perttua. Hevosopisto ja 
kunta tekevät paljon yh
teistyötä. Tänä vuonna 
kunta ja Hevosopisto to
teuttivat esimerkiksi yh
teisen markkinointikam
panjan.

Kesäkuussa ensiiltansa 
sai Ypäjän Musiikkiteatte
rin Vuonna 85 musikaali.

Heinäkuun lopussa Forssassa ravattiin Kuninkuusra
vit. Kuninkuusravit 2022 olivat iso juttu Ypäjän kunnal
le. Kunta oli esillä messualueella ja lähtösponsorien 
joukossa. Lisäksi Loimijoki Golfissa pelattiin Kunin
kuusravigolf. Kuva: Siina Kervinen

Omatoimikirjaston aloi
tuksen myötä kesän laina
määrät tuplaantuivat. Elo
kuussa kirjastoasioista 
keskusteltiin aluehallinto
viraston ja Lahden AKE:n 
kanssa.
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Eläkeliitto Ypäjän yhdistys
10.12. la klo 10.00–14.00 Joulumyyjäiset Pertunkaaressa. Mu‐
kana myös Eläkeliitto

13.12. ti klo 10.00 (huom! kellonaika) Joulukokous. Vieraana 
esikoululaiset. Tervetuloa kaikki jäsenet.

15.12. Pikkujoulu Lehmirannassa. Lähtö klo 10.00 Seurakunta‐
kodilta, takaisin olemme n. 20.00 aikoihin.

JHL 729 Ypäjä
Kutsumme kaikki jäsenet jouluruokailuun 15.12.2022 klo 
18.00, paikkana Hevosopiston Upseerikerho. Ilmoittautumi‐
nen ja mahdolliset ruoka‐allergiat 8.12.2022 mennessä han‐
na.sulantola@gmail.com tai tekstiviesti 040 562 4063. 
Tervetuloa!

Kulttuuri Puomi
Joulumyyjäiset 10.12. klo 10.00‐14.00 Ypäjän Pertunkaaressa. 
Pöytävaraukset osoitteessa www.ideaticket.fi (Kulttuuri Puo‐
min logon alta) tai puhelimitse 050 559 5927/Pauliina (miel. 
arkisin klo 20 jälkeen). Isot pöydät 25 €, pienet 15 € ja ulko‐
paikat 10 €. 

Ehdota ypäjäläinen positiivinen teko 2022 perusteluineen 
kulttuuripuomi@gmail.com 30.11.2022 mennessä. Positiivisin 
teko julkistetaan Joulumarkkinoilla 10.12.2022.

Vuokrataan kuohuviini‐ (120 kpl) ja viinilaseja (100 kpl) 10 €/
krt/lasityyppi. Lisätiedot ja varaukset: 040 7010 563/Virve

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
Tapahtumia Kuusjoenkulmalla, Koskentie 678:

Sunnuntai avantosaunat klo 15‐18, hinta 5€ (ei 25.12.).

Pikkujoulut 3.12. klo 14.00. Ohjelmaa koko perheelle, joulu‐
pukkikin saattaa poiketa (tuothan pikkupaketin). Tervetuloa!

Muolaalaisten Seura
Kynttilätapahtuma Urjalan sankarihautausmaalla 5.12.2022 
kello 16 alkaen.

Saatavana uutta Meill enne Muolaas ‐kirjaa 30 €/kpl, Pekka/
0400 260949

SPR Ypäjän osasto
Kaikille avoimet Haavin aamut jatkuvat keskiviikkoisin Nuori‐
sotila Haavissa (Varsanojantie 8) kello 9‐11.30. Syyskauden 
päätteeksi tarjotaan joulukahvit 14.12. Kevätkausi alkaa keski‐
viikkona 11.1.2023. Olemme mukana KulttuuriPuomin joulu‐
myyjäisissä Pertunkaaressa lauantaina 10.12. Tervetuloa hyvää 
tekeville ostoksille! Lisätietoja puh. 050 363 0508/Satu Leppä‐
lahti tai 050 370 6867/Eeva Mikkola.

Ypäjän eteläiset maa ja kotitalousnaiset
Vuokrataan (www.ypajanetlmaamiesseura.fi/vuokraus.html), 
kaikki hinnat sisältävät alv. 24 %:

Kahvikalusto 25 hengen/1 laatikko 31 €. Kahvikalusto 75 
hengen/3 laatikko 62 €. Ota yhteyttä Raija Romu p. 050 917 
5679.

Kahvinkeittimet: 10 l ja 15 l 31 €/kpl. Ota yhteyttä Sanna 
Kedonperä p. 040 775 8235.

Pumpputermoskannut: 2 kpl á 3 l/6,20 €/kpl. Ota yhteyttä 
Tuija Vaittinen p. 0400 538 515

Lautasia (syvät ja matalat) +lusikat, haarukat ja veitset: 25 hlö/
1 laatikko 31 €. 75 hlö/3 laatikkoa 62 €. Ota yhteyttä Matti 
Alanko p. 050 347 9045.

Ypäjän Karjalaisseura
Seppeleen lasku itsenäisyyspäivänä Karjalaan jääneiden vai‐
najien muistomerkille Jumalanpalveluksen yhteydessä.

Jokioisten ja Ypäjän Karjalalaisseurojen sekä Humppilan Karja‐
lakerhon yhteistä pikkujoulua vietetään sunnuntaina 
11.12.2022 klo 12.00 Otsolan Hovissa. Jouluaterian hinta 35 e, 
maksetaan paikan päällä. Ohjelmaa ja arpajaiset. Ilmoittautu‐
miset ja tiedot erityisruokavalioista Kalle Saastamoiselle puh. 
050 5401813 tai kalle.saastamoinen@surffi.net viimeistään 
2.12.2022 mennessä.

Tervetuloa tapahtumiin!

Ypäjän Kotiseutuyhdistys
Kotiseutuyhdistyksen kirjoja saatavana: 

Vapautemme vaalijat Ypäjän Suojeluskunta ja Lotta‐Svärd 
1917‐1944, 20 €/kpl,

Ypäjän Varsanojan kylähistoria, 20 €/kpl ja Ypäjä kuvina kautta 
aikojen, 10 €/kpl.

Tiedustelut Pekka 0400 260949.

Ypäjän Yllätys
Ajantasaiset liikuntavuorot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta 
www.ypajanyllatys.fi ja Facebookista.

Yhdistystoiminta


